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(1016 Budapest, Tigris u. 59.)

Az Egyesület elnöke, Surányi András 17:1O-kor köszöntötte elnökségi tagokat. Megállapitot-
ta, hogy a megjelent 9 fő, a 15 fos Elnöksóg 6OoÁ-a, így az Elnökségi ülés határozatképes. A
jelenléti ív mellékelve.

1. Napirendi pont:

surányi András elnök ur levezető elnöknek dr. Buza péter1 javasolta. Miután az Elnökség a
javaslatot elfogadta, a levezető elnök javaslatot tett a jegyzőkön7,vvezető és a két hitelesítő
személYére, illetve a kérte a Meghívóban meghirdetett napirend elfogadását. A nyílt szavazás
eledményeként az Elnökség meg.váIaszíoíta az alábbi közreműködőket:

r Levezető elnök: dr. Buza Péter (megválaszva tarlózkodás és ellenszavazat nélkül)
o Jegyzőkönyvvezető: Jeney Attila (megválaszívahrtózkod,ás és ellenszavazat nélkül)
o Jegyzőkönyv-hitelesítő: szkladán Jánosné és Baliga komél (megválasztva taftózkodás

és ellenszavazat nélkül)

2020.02.13 l l határ ozat:

Az Elnökségi ülés, tartózkodás ós ellenszavazat nétkül elfogadta levezető elnöknek dr.
Buza Pétert, jegyzőkönl.wezetőnek Jeney Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőknek: Szkladán
Jánosnét és Baliga KornéIt.

2. Napirendi pont:

Ezt követően Sunányi András összefoglalójara került sor, az Egyesület 2019. évi tevékenysé-
gérő1.

Megemlítette, hogy Ráday Mihály korábban tárgyalt Brán Blankával és Szrintó Andrással, és
igyekezett a kapcsolatot ismét ,,feléleszteni", de nem sikerüIt.

Az Erzsébeti Csoportban elnökváltás történt az Ettvel Zoltén önkormányzati szerepvállalása
miatt kialakult összeférhetetlenség okáLrr.

Az Epreskerttel kapcsolatban elmondta, hogy új kabinettel, új emberekkel kell intézni hagyo-
mányos, évi két programunkat. Sikerült velük szót érteni, ahhoz is hozzá\anlltak. hogy javítási
munkákat végezzen az Egyesület a legsúlyosabb berázások helyén. Ezt a munkát suranyi And-
rás személyesen végezte el a kapható legjobb eszközökkel.

{ 1Jl

fr

}

SZERKESZTETT JEGYZŐKÖNYV

a Budapesti Városvédő Egyesület Elnökségi üléséről
2020. február 13. (csütörtök) 17.00 óra

Baliga Korné| otthona
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A VI. kerületi új polgármesterrel, Soproni Tamással, és emesvári szil alpolgármestenel
felvette a kapcsolatot. Beszéltek arról, hogy a terézvárosi pályázaíi rendszer esetleg megvalto-
zik. A mi érdekiink az, hogy változatlan maradjon. Nem kizárt, hogy közreműködésiikkel az
,,Eötvös 1O-et" valamilyen formában használni tudjuk.

Mindkét Epreskerti rendezvényünk lezajloíí, az őszi klfejezeííen a Fotós Csoport Terézvráros-
sal kapcsolatos munkáira épült - a leadott anvag szerint.

Sikeres konzultációkra került sor Matus István főépítésszel a TAK-kal kapcsolatban, illetve
kapcsolatos fotók átadásá|ra is sorkerült.

korábban beszéltünk az idegenvezetésben rejlő lehetőségekről. Ha nem is a remélt mérték-
ben, de ilyen rendezvények is voltak. Hasonló volt például az Iparművészeti Múzeum dolgo-
zóinak tartott, és további 3 vezetés, illetve ide lehet sorolni azí a 6 előadást melyet Suríínyi
András taított a KÖN, keruleti csoporlok, stb. keretében. A Fotós Csoporlnak egyebtent Ira-
rom kiállítása volt. Városvédelem, varostörténet és saját művészi elgonclolások jellemezték a
témáikat.

A lakossági fórumokon vettek részt tagjaink (terek, épületek felújítása ügyében).

Ismét részt vettiink a karácsonyi vásáron.

vizsgáltuk, hogy a vágóhíd bontásával kapcsolatban az előzeíes megállapodás szerint járt-e
el az új tulajdonos. Nem.

Megtörténtek az olyan szokásos évi események, mint a vFsz országos Találkozóján, a pod-
maniczky-koszoruzáson való részvétel.

BeÖthy Mária komoly források felhasználásával készül ,,A Heglvidék példásan felújított vil-
láinak és megmentésre érdemes épületeinek bemutatása" című vándorkiállítás elkészitésóre és
vándoroltatására.

A |evezető elnök javaslatára a 2.,3. és 4. pontban jelzett beszámolókat közösen tárgyalta
az Elnökség, és hozott határozatot.

3. Napirendi pont:

Jeney Attila íitkár a pénzúgyi beszámolóban vázolta, bogy az Egyesület 2019. évi gazdálko-
dása zökkenőmentes volt, nem volt a likviditás problémánk. A fo paramétereket mellékelte a
meghívóban. Az alábbiakat külön kiemelte:

Az összes bevételünk négy, a kiadásaink öt millió könil mozogtak, a vesáességiink így egy
milliós lett.

A hiánY elkerülhető lett volna, ha legalább egy olyan sikeres, szinvonalas értesitőt tudtunk
volna kiadni, mint amilyen 2018-ban az Egyesület 35 éves évfordulójára készült,
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A karácsonyi vásár bevétele is elmaradt a korábbi évitől, amin jobb szervezéssel lehet legkö-
zelebb javítani.

Sajnos idén is várólistás lett a működési költségekre beadott NEA palyr2atunk. (A progra-
moka beadottra még nem érkezett értesítés,)

Megköszönjük Szkladan Janosnénak az év során folyamatosan, valamint a MAVIR pályazaí
elkészítésében nyújtott segítségét.

Nagyon fontos, hogy ha nem lesznek jelentósebb bevételeink, akkor fél évig marad működő-
képes az Egyesület. Ezí követően el kell gondolkozni a kiadások drasáikus csökkentésén.

A könyveiadást sokkal, komolyabb marketinggel kell támogatni. A megrendelések lebonyol!
tása körülményes, javítani kell rajta. A magas postaköltség miatt a viszonylag kényelmes pos-
tázásra nem számíthatunk.

Az önkéntesek folyamatosan nagyon sok muntát végezlek

4. Napirendi pont;

Surányi András ismeftette a 2020. évi terveinket, melyek jó részét egyébként a meghívóhoz
mellékelt táblázat ís taría|mazza.

Lelíélr az Egyesület vagyonaról 2018-ban készült. Ezek az információk az irodai számitőgé-
pekben tárolt táblázatokból derültek ki. Felhívta a figyelmct a pontositásra annak kapcsán,
hogy 2019-ben 7 évre szóló haszonkölcsön szerzódést kötöttünk a dégi Festetics-kastély üze-
meltetojével, melynek keretében az Egyesület bútorait restaurálják és kiállítja a NöF (Nemze-
ti Orökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.)

A BBBA még mindig nem jelentette meg a pályázatáí. Vita van a Budapest Bankon belül
arról, hogy mostantól ajelenlegihez hasonló, vagy folyamatos legyen a pályaztatás.

Sajnos a Norvég ,\lap pályázata sem kezelhetó, évek óta ált, és nincs változás.

Az Arany János u. 34. fa|ára marcius 6-án emléktáblát helyezünk az Önkormányz aíla| és az
Appiano-ház tulajdonosaival közösen, dr. Horwáth Pétemé, Ili hároméves küzdelme eredmé-
nyeként.
Előtte értesítőt kell küldeni: Tagdíj, GDPR, SZJA 10Á felhívás és nyomtatvány, tagdíjlizetési
csekk, várható programok. hogy átlunk? Ezeket keli, hogy íartalmazza az éríesitő. személyre
szóló tagkártyát terveztink kiadni, mely azonos a szokásosan használt kártyák méretével.

A Kandó-tábla ügye végül meghiúsult.

Megállapodás történt a Kiscelli Múzeum (Demeter Zsuzsa) és a Fóvárosi Levéltár (Homok
Zsolt, Fabó Bea) fotótárával, hogy a 40 éves évfordulónkra tervezett, igen színvonalas kiadású
emlékkönyv előállításához hathatós segítséget adnak. Az album az eredeti fényképek és a mai
állapot összehasonlításán alapszik.
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Rendszeres összejövetelt, konzultációt tervez Surányi András az önkományzatokkal, hogy
érdemben befolyásolhassa az Egyesület a történéseket.

Az Eötvös 10 azér1 lenrre jó hely, mert ott találkozhatnánk fiatalokka1.

A Hegyvidéki projekt azért fontos, mert már megígérték, hogy új megbízást kaphatunk, ha a
jelenlegit sikeresen beiejezzik. 40 m2 a kiállítási terület, nehéz bemutatni, nem könnyű a vál-
lalásunkat telj esíteni.

A titkar tapasztalatai szerint nem könrryű helyet találni a rollup-os kiállításoknak, és javasolta
inkább leporelló vagy más formában ezeknek az anyagoknak az előátlítását. Baliga Komél
átadott egy erre vonatkozó példát, melyben a Magyar Belsóépítész Egyesület 20l9-es prog-
ramjait foglalták össze, több száz, fényképekkel illusztrált példányban, félbehajtott A4-es
formátumban.

Kirándulásokat szeretnénk szervezni, 1-2-3 naposakat - saját költségen. Fő célpontok lehet-
nek Ostrava, Lipcse. . . Megfelelő érdeklődés esetén akár buszt is lehet bérelni.

A könyvkiadásunk fligg a pá|yazati sikereinktől. ,,Budapest farrnája és flórája az épületdísze-
ken" munkacímmel Surányi András könyvet tervez. Saly Noémi is részt yesz a Margit-
szigetről szóló kiadvany írásában.

Az Óvás Egyesülettel közösen faúltetésre került sor a Király utcában.

A hozzászólások során Surányi András emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi helyszínen - Bal-
iga Kornél otthonában - évi néhány összejövetelt szervezhetünk, a vezetőség által meghataro-
zott témákban.

A beszámolók és a követó hozzászólások elhangzása után az Elnök felszólította az Elnökségi
ülés résztvevőit, hogy szavazzanak a 2-es, 3-as,4-es, együtt tárgyalt napirendi pontokról.

2020.02,13 12 határ ozat:

Az Elnökségi ülés

o Surányi András beszámolóját az Egyesület 2019. évi működéséről,
r Jeney Attila titkár beszámolóját az Egyesütet pénzüryi helyzetéről,
. Surányi András 2020. év programjaira tewezett elképzeléseit

\
4/6

Jeney Attila kérdésre elmondta, hogy van az Egyesületnek egy elég jó1 használható videó fel-
vevője, jó lenne, ha kapnánk ötleteket, témát a hasznosítására.

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Küldöttryűlés elé íárhatónak tartottao il|etve elfo-
gadásra javasolta.
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5. Napirendi pont:

A FEB elnöki posaról Dülkrré Gutai Emese lemondoít, ezért új elnök megválas ztásétra van
sztikség. Az Elnökség Gondáné kohuth Emőkétjavasolta a megüresedett pozíció betöltésre.

2020.02.13 l 3 határ ozatz

Az Elnökségi ülés tartózkodás és ellenszavazat nélkü| javasolta, hogy Gondáné Kohuth
Emőkét válassza meg a Küldöttgyűlés az tr'B elnöki tisztjének betöltésére.

6. Napirendi pont:

surrányi András mindenekelótt kiemelte, hogy Garay klára marad a vezetőségben, az esetle-
ges lemondásának híre szerencsére félreórlés volt.

Ezt követően elmondta, hogy Millisits Máté lemondott általános alelnöki pozíciójáról, mert
elköltözött Budapestről és Hatvanban vállalt munkát. Az Elnökség az A\apszabály szerint 15
tagú, ezért vagy az Alapszabályt kell módosítani, vagy új elnökségi tagot kell Máté helyett
válaszlani -

Több javaslat hangzott el, de végüi az Elnökségi ülés úgy döntött, hogy a megüresedett elnök-
ségi tag és általános alelnöki pozíció betöltésére a legközelebbi elnökségi ülésen tesz javasla-
tot-

Baliga komél négy évre szóló alelnöki mandátuma hamarosan |ejár, ezért suranyi András
elnök úr felkérte, hogy további négy évre vállalja el a szakmai alelnöki tisztséget. Baliga l(or-
nél a feladatot elvállalta.

2020.02.13 l 4 határ ozat,:

Az Elnökségi ülés tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolta, hory a Küldöttgyűlés
Baliga kornél alelnök úr szakmai alelnöki mandátumát további néry évre hosszabbítsa
meg.
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A megÜresedett elnökségi és általános alelnöki pozíciók betöltésére a legközelebbi ülésen
tesz javaslatot az Elnökség.
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7. Napirendi pont:

Garay Klara emlékeztetett, hogy a múvelődési házakban helyben olvasásra, helytörténeti és
egyéb vetélkedőkre jutalomkönyvként mind a gyerekeknek, mind a felkészítő tanriroknak le-
het ajánlani.

Saly Noémi szerint a templomos könyvek az összes felekezetnek ajanlhatók a hittanosoknak,
ministránsoknak j utalomkönyvként.

A 7. napirendi pontban nem született határozat.

K.m.f.

Jeney Attilct
jkv vezető V

dr. Buza Péter
levezető elnök

Bal
jky hitelesítő

\*1:.),\l- |
szkladan Janosné

jkv hitelesítő
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Az Egyebek napirendi pontban jórészt a könyveink eladásáról volt szó. Fabó Beáta felvetette,
hogy az Önkénteseknek kellene a könyvek érlékesítésével foglalkozni, illetve hirdetést kelle-
ne feladni a helyi, kerületi médiumokban, illetve fel 1ehetne keresni a művelődési hézakat,
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